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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý,  

cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG 

CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 3699/VBHN-BLĐTBXH  ngày 26 tháng 8 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH  ngày 05 tháng 4 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao 

đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-BGD&ĐT/TCCB ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng bán công Công nghệ 

và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-CĐBC ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp ban hành Quy chế tổ 

chức, hoạt động của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng của Trường 

Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. 

Điều 2. Quy định này được áp dụng bắt đầu từ khóa đào tạo tuyển sinh năm học 

2017-2018. Quyết định này thay thế: Quyết định 181/QĐ-CĐBC ngày 31 tháng 12 năm 

2018 quy định về in ấn, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp; Quyết định số 

185/QĐ-CĐBC ngày 18 tháng 11 năm 2019 ban hành mẫu phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng bán công Công 

nghệ và Quản trị doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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